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NOTÍCIASMARISTAS

■  Na segunda-feira, 31 de janeiro, o Secretariado Irmãos 
Hoje organizou um encontro on-line de Animadores da Pas-
toral Vocacional das diferentes unidades administrativas para 
continuar a conversa em preparação para o Ano Vocacional 
Marista.
■  No mesmo dia aconteceu a abertura da II Assembleia da 
Rede Marista de Solidariedade Internacional, organizada pelo 
Secretariado de Solidariedade, que contou com a participação 
de Irmãos do Conselho Geral e outros participantes da Admi-
nistração Geral. A Assembleia se concluirá no próximo dia 16.
■  Na terça-feira 1º de fevereiro, o Conselho Geral iniciou a 
tradicional Sessão Plenária de fevereiro. Durante esta primeira 
semana, continua os preparativos para a Conferência Geral a 
ser realizada em Roma, em março.  O Governo Geral também 
dedica algumas sessões a questões de pessoal e realiza um 
Conselho Regular.
■  Na terça-feira, o Ir. Teófilo Minga, até agora membro da 
equipe de formação permanente, regressou para a sua Pro-

víncia. Depois de 15 anos a serviço da Administração Geral, 
em diferentes atividades, recomeça a caminhada marista na 
comunidade de Carcavelos, Portugal.
■  Na quarta-feira, o Ir. Antonio Sancamillo, desde 2015 
superior da comunidade dos Irmãos da Administração Geral, 
retornou à Província. Sua nova comunidade será em Cesano 
Maderno. A comunidade se despediu dele durante a missa 
em celebração do Dia da Vida Consagrada, junto com o 
Conselho Geral.
■  Nesse mesmo dia, o Ir. Sylvain, Conselheiro-Geral, reali-
zou um encontro com os coordenadores do laicado em África.
■  Durante a semana, o Secretariado de Educação e Evange-
lização realiza diversos encontros: com os conselheiros links, 
Irmãos Luis Carlos e Ben; com a equipe que está revisando 
o documento Missão Educativa; com a Família Marista, em 
preparação para JMJ, em Lisboa, em 2023; e com a equipe 
de implementação de espaços partilhados da Rede Global 
Marista de Escolas.

administração geral

A programação de 2022 da Comis-
são Internacional do Patrimônio Es-
piritual Marista teve início com uma 

reunião virtual de duas horas, realizada 
no dia 27 de janeiro. Participaram todos 
os membros, além dos coordenadores do 
Secretariado Irmãos hoje, Irmãos Angel 
Medina e Lindley Sionosa, e os dois 
conselheiros gerais de referência, Irmãos 
Óscar Martín e João Carlos do Prado.

O coordenador da Comissão, Ir. Antonio Ramalho, introduziu 
o encontro com uma breve oração. Deu as boas-vindas ao 
novo membro da Comissão, o Irmão Rafael Ferreira, do Brasil 
Centro-Norte, indicado pelo conselho geral para integrar a 
comunidade de ND de l’Hermitage. Parabenizou em nome de 

todos o Irmão Allan de Castro, membro da Comissão, nomeado 
recentemente como novo Provincial da Ásia do Leste.

Fez-se primeiro uma avaliação dos avanços em relação 
à edição 40 dos Cadernos Maristas. As traduções estão 
bastante avançadas e deverão estar todas prontas até o dia 
15 de fevereiro, para que passem então por uma revisão. 

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-2/
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2 de fevereiro, festa da Apresentação do 
Senhor no Templo, a igreja celebra a XXVI 
Jornada Mundial da Vida Consagrada. 

Este ano, o lema é “Caminhando juntos“, um 
convite aos religiosos e religiosas a aderirem 
ao caminho sinodal que começou em outu-
bro de 2021 e que culminará em outubro de 
2023. A esse propósito, na carta dedicada a 
esta ocorrência, o cardeal João Braz de Aviz, 
prefeito e o secretário da Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica, exorta a refletir sobre a 
palavra “participação”.

Na Exortação Apostólica Vita Consecrata, o 
Papa João Paulo II afirma que “a vida consagrada está coloca-
da mesmo no coração da Igreja , como elemento decisivo para 
a sua missão, visto que exprime a íntima natureza da vocação 
cristã e a tensão da Igreja-Esposa 
para a união com o único Esposo”.

Em relação ao religioso irmão e a 
vida consagrada, o documento do 
Vaticano “Identidade e Missão do 
Religioso Irmão na Igreja” subli-
nha que “o religioso irmão e as 
religiosas, com a sua participação 
no mistério salvador de Cristo e da  
Igreja,  são  memória  permanente  para  todo o povo cristão da 
importância do  dom  total  de  si  mesmo  a  Deus e de que a 

missão da Igreja, respeitando as diferentes vocações e ministé-
rios no seu interior, é única e compartilhada por todos”.

Em relação à missão dos Irmãos 
Maristas, o XXII Capítulo Geral 
destaca que a sua “vocação implica 
uma disponibilidade global em nossa 
família mundial, comprometendo-
-nos na transformação do mundo, al 
lado dos pobres, especialmente as 
crianças e jovens. o Ser irmãos nos 
chama a ser sinais de humanidade 
plena, o que implica curar as feridas 

de nossa vida, promover a dignidade de cada pessoa e cuidar 
de nossa casa comum”.

CASA GERAL

XXVI JORNADA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA

Dyogenes Philippsen partilhou informações sobre o ISSN 
dessa nossa publicação e sobre providências para dinami-
zar o seu acesso.

O Irmão André Lanfrey retomou as ideias da reflexão enviada 
anteriormente sobre o estado dos seus trabalhos em torno da 
próxima edição de FMS Studia, tratando da aprovação legal do 
Instituto. Propõe a introdução de aportes atualizados e críticos, 
tanto seus como do Ir. Pierre Zind, a um corpo central de texto 
elaborado pelo Ir. Gabriel Michel. A Comissão dá o seu aval a 
essa concepção de uma obra conjunta, que estaria pronta para 
publicação até o final deste ano.

O Irmão Guillermo Villareal, postulador geral, apresentou um 
quadro de conjunto com todas as causas de canonização 
no Instituto e o andamento de todas elas. Acrescentou sua 

preocupação em encontrar melhores meios de comunicação e 
difusão dessas causas maristas.

Sobre a proposta de um Curso de Patrimônio, o Irmão Mi-
chael Green retomou o projeto e acolheu várias sugestões nos 
comentários do grupo. Apresentará por escrito todas essas 
observações para que a Comissão possa avançar na concre-
tização do Curso. Há um consenso no sentido de considerar 
o programa como essencialmente acadêmico, de formação 
de pesquisadores, Irmãos e Leigos (as), e não um curso de 
renovação ou divulgação.

A reunião foi encerrada com os agradecimentos pela partici-
pação de todos e pelo apoio do tradutor, Ir. Teófilo Minga. O 
próximo encontro, já previsto anteriormente, será no dia 6 de 
abril, de forma virtual.

https://drive.google.com/file/d/197_zo9a9HPVpI54Eb4bmDFTEouXqI7ZH/view
https://drive.google.com/file/d/197_zo9a9HPVpI54Eb4bmDFTEouXqI7ZH/view
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
https://champagnat.org/pt/a-igreja-reconhece-a-identidade-do-religioso-irmao-em-uma-publicacao/
https://champagnat.org/pt/a-igreja-reconhece-a-identidade-do-religioso-irmao-em-uma-publicacao/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/pt/xxvi-jornada-mundial-da-vida-consagrada/
https://youtu.be/-my0vy6bh5o
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Em 28 de janeiro de 2021, a Pro-
víncia Marista da Nigéria organizou 
um seminário para os diretores e 

ecônomos de todas as suas escolas. O 
seminário foi realizado na Casa Provin-
cial, em Enugu. Os tópicos discutidos 
foram: Métodos de pagamento das 
prestações escolares; Como calcular os 
salários dos colaboradores com base na 
nova escala salarial; Cálculos de pensão 
e remessa para o sistema de pensão; 
Cálculo de impostos e remessa para o 
governo; Orçamento e controle orça-
mentário; Processos e procedimentos de 
finanças nas escolas maristas.

O seminário foi acessorado pelo Ir. 
Innocent Ndubuisi Iloabueke (Ecônomo 
Provincial), Ir. LuckyPaul Ogwu (Ecônomo 
Provincial Adjunto) e Sr. Micheal Mbibi.

Como promotor de salários justos, o Sr. 
Mbibi falou sobre orçamento e controle 
orçamentário e a necessidade de manter 
nossas despesas dentro do orçamento 
aprovado.

O principal objetivo da formação foi o de 
mostrar que, para atuar a transparência 
e a mútua responsabilidade, nas escolas 
devem ser instaurados processos e pro-
cedimentos contábeis adequados.

A reunião foi principalmente sobre as 
melhores práticas financeiras nas Esco-
las Maristas, mas também um momento 
para considerar o carisma da Educação 
como essencial para a Missão Marista, 
uma oportunidade para ajustar o passo 
e trocar opiniões sobre nossas melhores 
práticas em nossas escolas.

PROVINCIA DA NIGÉRIA

A PROVÍNCIA DA NIGÉRIA 
PROMOVE A FORMAÇÃO DOS 
LÍDERES DE SUAS ESCOLAS
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s México occidental

A Província apresentou o documento 
Horizonte de Competência Espiritual. 
Este documento apoia os elementos 
fundamentais para o desenvolvimento 
da Competência Espiritual com a qual 
se pretente levar os alunos a viver 
uma experiência pessoal de Deus que 
alimente seu compromisso cristão, 
unificando a fé com a própria vida e 
cultura.

asia

12 participantes de East Asia Pro-
vince, Distrito Marista da Ásia e 
South Asia participaram da reunião 
dos Líderes de Animação Laical do 
continente. A agenda incluiu a partilha 
de novidades sobre as iniciativas de 
formação para os leigos e leigas e o 
planejamento dos próximos passos 
para o processo de reflexão sobre o 
Fórum Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical.

Haiti

Os maristas do país, no final do 
ano passado, realizaram a segunda 
assembleia do setor, que contou com 
a participação de 38 Irmãos e noviços. 
No país, há nesse momento uma res-
truturação das casas de formação e 
se prevê a reabertura da comunidade 
de Latibolière e uma nova comunida-
de apostólica em Jérémie. Também 
estão previstas a abertura de novas 
atividades educativas.

itália

No dia 29 de janeiro, o ex-aluno 
marista Sergio Mattarella foi reeleito 
Presidente da Itália para um segundo 
mandato de sete anos. Estudou no 
colégio Marista de Roma, San Leone 
Magno de Roma.

https://champagnat.org/pt/a-provincia-da-nigeria-promove-a-formacao-dos-lideres-de-suas-escolas/
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PROVINCIA MÉXICO CENTRAL

LA PROVINCIA PROMOVE, ENTRE OS JOVENS,
O CUIDADO COM A CASA COMUM

Em 20 de janeiro, 44 jovens de dife-
rentes obras maristas e outras orga-
nizações se reuniram para comparti-

lhar seus projetos e sonhos em relação ao 
cuidado da Casa Comum. Karime Guillén 
Libien da BIOVATEC / UAEM participou 
com a apresentação “Mudança para um 
mundo sustentável” e Alejandro Caballero, 
do movimento Escazú Ahora MX / Ateneo, 
falou sobre ativismo ambiental e climático: 
verdades e aprendizagens.

Entre estas apresentações, os estudantes 
tiveram um espaço para o diálogo em 
diferentes grupos de trabalho, como por 
exemplo:

• O consumismo como fator poluidor
• Energia solar aplicada
• A vida é um bolo com diferentes fatias
• Relógio da reciclagem, GEMAR 2030
• Uma cafeteria comprometida com o meio ambiente
• Do jardim para a Casa Comum

• Diplomacia Intercam e Diplomacia Verde
O convite que ficou foi o seguinte: “Vamos transformar nossos 
estilos de vida que prejudicam o planeta e nossa sociedade: 
vamos ser a mudança que queremos ver no mundo!”

Para mais informações, você pode clicar aqui.

Outra característica que desenvolveu, na imitação de seu santo padroeiro, 
São Francisco de Assis, foi seu amor por plantas e animais. 
Irmão Francisco cuidava de um pequeno jardim onde cultivava plantas me-
dicinais, com as quais preparava remédios para várias doenças. 
Da mesma forma ele se importava com os pequenos animais que viviam nos 
arredores. Ele cuidava e os protegia. Uma formando daquela época recordou: 
“Quando eu estava fazendo meu noviciado em L’Hermitage, grande foi o meu 
espanto quando a primavera de 1858 chegou, ver que os passarinhos faziam 
seus ninhos nos arbustos de rosas ou outros arbustos pequenos do jardim 
e em todos os buracos nas paredes de nossos parques de recreio. Eles os 
faziam ao alcance das mãos de qualquer um. Mas não demorou muito para 
eu ter uma explicação do que me parecia tão extraordinário, pois, na minha 
aldeia, tinha a paixão de correr para procurar ninhos e não para protegê-los. 
Fui avisado que o Ir. Francisco era muito duro nesse ponto. Ele não permitia 
que essas pequenas criaturas de Deus fossem impedidas na confecção de 
seus ninhos ou suas idas e vindas para trazer comida para seus pequenos.”
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

44. Ecologista prematuro

https://www.facebook.com/events/228778322752691/?active_tab=discussion
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://champagnat.org/pt/mexico-central-promove-entre-os-jovens-o-cuidado-com-a-casa-comum/
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COLÔMBIA

ENTRADA DOS NOVIÇOS NO NOVICIADO
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

Dia 2 de fevereiro, festa da Apre-
sentação do Senhor e dia da 
Vida Religiosa, três novos novi-

ços começaram a etapa de formação 
no Noviciado La Valla de Medellín, na 
Colômbia. Os novos noviços são Jesús 
Andrés Morales Reyes e Albino Quiroz 
Alejandrez (México Occidental) e Jose 
Andrés Martínez Martínez (Norandina).

A celebração será realizada às 16:00 
(horário de Colômbia) e será transmiti-
da via Facebook.

Junto com os três novos noviços, o 
noviciado contará com 4 noviços do 
segundo ano: Victor Hugo Franco Méndez (México Occiden-
tal), Cristóbal Sebastián Tovias Fraga (México Central), Saúl 

Isaías Conza Salazar (Norandina) e Gerson Alexander Pooc 
Asig (América Central).

TIMOR LESTE
IRMAUN MARISTAS

ESPANHA
CONSELHO PROVINCIAL DE MEDITERRÁNEA

COLÔMBIA
ASSEMBLÉIA DE VIDA E MISSÃO MARISTA

GUATEMALA
CENTRO DE FORMAÇÃO MARISTA

BRASIL
PRÉ-POSTULANTADO EM VILA VELHA

mundo marista

CAMBOJA
MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla
https://champagnat.org/pt/entrada-dos-novicos-no-noviciado-interprovincial-de-medellin/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

O DIREITO DAS CRIANÇAS DE BRINCAR

O artigo 31 da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança 
(UNCRC) afirma que as crianças têm 

direito ao descanso e ao lazer, de se envolver 
em atividades lúdicas e recreativas adequadas 
à sua idade e de participar livremente da vida 
cultural e artística. Este mesmo artigo obriga 
os governos a promover oportunidades de 
brincadeiras para as crianças. A Internatio-
nal Play Association (IPA), uma organização 
não governamental internacional fundada em 
Copenhague, Dinamarca, em 1961, também 
defende e promove o direito das crianças de 
brincar por meio de seminários, conferências, 
pesquisas, publicações, criação de play-
grounds, treinamento em atividades lúdicas e organização de 
programas e dias do brincar.

Pesquisas mostram que as crianças brincam instintivamente 
se tiverem tempo, espaço, materiais e apoio. Elas não jogam 
porque querem alcançar algo. Assim, suas habilidades cerebrais 
e motoras se desenvolvem à medida que ganham autocontrole, 
autoestima e autoconfiança durante o seu crescimento. Elas 
também incorporam todos os tipos de aprendizado enquanto 
brincam. Aprendem a classificar por forma e tamanho brincando 
com cubos, a usar símbolos para representar ideias desenhan-
do, a melhorar sua coordenação mão-olho amarrando contas, 
a entender causa e efeito misturando cores, a melhorar suas 
habilidades linguistas e sociais brincando de fingir, bem como a 
desenvolver sua agilidade, coordenação e equilíbrio por meio de 
brincadeiras ativas.

As atividades lúdicas não organizadas têm um impacto signifi-
cativo no desenvolvimento das crianças. Quando participam de 
atividades lúdicas, desenvolvem trabalho em equipe, resolução 
de problemas e habilidades sociais, revezando-se, comparti-
lhando, ouvindo e tomando decisões críticas. Hoje, infelizmente, 
o aumento da atividade estruturada, incluindo o tempo diante 
de uma tela, e o aumento da atenção aos trabalhos escolares 
reduziram as oportunidades de brincadeiras não estruturadas. Os 
pais devem encontrar um equilíbrio entre brincadeiras organi-
zadas e não estruturadas, reservando todos os dias para seus 
filhos tempo para as brincadeiras não organizadas e criando 
oportunidades para que elas brinquem ao ar livre.

Brincar é a melhor forma de as crianças aprenderem
Pedagogos e educadores, incluindo Maria Montessori, concor-

dam que brincar é a melhor maneira de as crianças aprenderem. 
Ao brincar, as crianças aprendem com facilidade, à medida que 
suas habilidades motoras, senso de admiração e auto expressão 
se desenvolvem. Sigmund Freud apontou que isso é verdade 
mesmo para uma criança cujo jogo consiste apenas em sorrir 
para sua mãe, como ela sorri para ela. Durante a brincadeira, 
as crianças afirmam sua personalidade enquanto desenvolvem 
habilidades básicas. A pesquisa mostrou que o aprendizado 
baseado em brincadeiras é mais eficaz do que as abordagens 
de instrução direta. A falta de brincadeiras durante o desen-
volvimento da criança leva ao isolamento, depressão, falta de 
autocontrole e resiliência, dificuldade de adaptação à mudança, 
além de maior tendência à dependência e relações interpessoais 
menos profundas na idade adulta.

Em sua interpretação teológica e religiosa do jogo, Hugo Rah-
ner examina o jogo como uma atividade séria e alegre. Nessa 
perspectiva, ele vê a brincadeira como uma “antecipação da 
alegria celestial” e vê nas brincadeiras infantis o “profundo desejo 
da pessoa humana de harmonia entre corpo e alma”. Convencido 
disso, Champagnat insistiu no fato de que os Irmãos devem ser 
os anjos da guarda das crianças, observando-as o tempo todo em 
seu aprendizado, mesmo durante o recreio, “para incentivá-las a 
brincar, ver o que estão fazendo e ouvir o que elas dizem”. Mais do 
que exercício físico, as crianças devem ser estimuladas a cultivar 
a ludicidade, uma virtude ou hábito que melhora o seu bem-estar. 
Nesta perspectiva, o Papa Francisco encoraja, e até mesmo exorta, 
os pais a reservarem um tempo para brincar com seus filhos, 
tanto para o bem dos filhos quanto para resistir a uma cultura de 
trabalho que desumaniza e prejudica a vida familiar.

Irmão Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,cultural%20y%20en%20las%20artes.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%ADculo%2031,cultural%20y%20en%20las%20artes.
https://ipaworld.org/
https://ipaworld.org/
http://secretariado%20de%20solidaridade/
https://champagnat.org/pt/o-direito-das-criancas-de-brincar/
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CASA GERAL

ESTÁ ACONTECENDO EM CHAMPAGNAT GLOBAL

A Rede Global Marista de Esco-
las continua seu percurso de 
estabelecimento da comunidade 

educativa marista. Hoje se aproveita o 
espaço para falar sobre a “AGORÁ”, a 
plataforma online que facilita o encontro 
da Comunidade Escolar Marista Global.
“AGORÁ” (do grego άγορά) é um 
termo usado na Grécia antiga para 
designar a praça pública onde os 
cidadãos da polis (cidade-estado grega) 
costumavam se reunir. Era um espaço 
aberto que era o centro do comércio, da 
cultura, da política e da vida social dos 
cidadãos.
Evocando a antiguidade grega, em 
nossa “AGORÁ” você também poderá se encontrar e comparti-
lhar com outros Maristas de Champagnat, de diversas partes do 
mundo. Cadastre-se na plataforma e faça parte de um ou mais 
grupos. Em cada grupo você poderá participar de uma conversa, 
participar de um debate, encontrar e compartilhar materiais, ou 
trabalhar em iniciativas ou temas de seu interesse e do interesse 
de membros da comunidade escolar marista internacional.
Se você quiser saber mais sobre “AGORÁ”, é muito simples: 
você encontra tudo nesse link.
Os grupos que já iniciaram as atividades e aguardam novos 
membros são:
Educação e segurança digital. O grupo partilha conhecimentos 
e boas práticas sobre cibersegurança e competência digital, 
controle parental, tecnologia e bem-estar digital no ambiente 
escolar e familiar.
Aprendizagem de idiomas. É um grupo ideal para promover 
iniciativas de conexão entre distintos centros ou organizações 
Maristas para a prática de um idioma.
Levante-se, Opine & Participe. Este grupo tem como objetivo 
fomentar e acompanhar iniciativas que contribuam para a forma-

ção, participação e empoderamento de crianças e jovens.
O terceiro educador. Neste grupo se pretende debater, conscien-
tizar e proporcionar ferramentas para criar espaços de aprendi-
zagem que habilitem o ser e o fazer, no desenvolvimento integral 
das pessoas.
Internacionalização de estudantes. Este grupo tenta empode-
rar os estudantes para liderar atividades e processos em suas 
comunidades escolares por meio dos valores Maristas e com o 
apoio da presença global da comunidade escolar Marista.
Cidadania Global. É um grupo que quer trabalhar ativamente, 
a partir do âmbito escolar, na construção de um planeta mais 
justo, mais sustentável e pacífico.
Inovação educativa.  Um grupo ideal para compartilhar e se 
enriquecer sobre os novos processos de ensino e aprendizagem 
que agreguem valor à dinâmica escolar.
Se você estiver interessado em outros temas que gostaria de 
liderar, interagindo com a comunidade Marista internacional, 
informe-nos para apoiar sua iniciativa e iniciar um novo grupo.

BEM-VINDO AO CHAMPAGNAT GLOBAL, BEM-VINDO À AGORÁ!
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